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Innledning
Tobii S32 er en brukervennlig innspilt taleenhet som spiller av for-
håndsinnspilte lydmeldinger eller IR-signaler, som aktiveres ved å berøre 
bildene eller symbolene i et rutenett eller en scene. Den har et avansert 
overleggssystem og kan også brukes til å styre lys, små apparater, tilpas-
sede leketøy, TV-er, videokassetter og DVD-er. 

Tobii S32 finnes i to forskjellige modeller: Tobii S32 Touch og Tobii 
S32 Scan. 

• The Tobii S32 Touch er ment spesielt for personer som har 
førlighet i hendene, altså de som ikke har vanskeligheter med å berøre bilder og symboler. 

• Tobii S32 Scan er en “bryter/skanne”-modell. Den er ment for personer som har vanskelig for å bruke hendene 
sine til å berøre bilder og symboler, men som i stedet bruker brytere for å gjøre valg i rutenettene eller scenene. 
Det er mange forskjellige brytere tilgjengelige, laget av mange forskjellige produsenter, fra små trykk-og-slipp-
brytere via “kompisknapper” til brytere som virker ved at du blåser på dem eller puster inn (såkalte “sip/puff”-
brytere). Skanning er en prosess der brukeren bruker en separat bryter til å veksle, ett klikk om gangen, mellom 
bildene og symbolene i rutenettene eller scenene. Alle funksjonene i S32 Touch finnes også i S32 Scan. 

Innledning
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Pakkeinnhold
Artiklene nedenfor følger med i Tobii S32-pakken:

• A Tobii S32 Touch/Scan
• 4 sett med sidedeksler (et sett montert på enheten)
• 6 fingerguider (en montert på enheten) med 1, 2, 4, 8, 16 og 32 knappelayout
• En USB-kabel (Mini USB-type B til USB-type A)
• En bærestropp, som kan forlenges til å bli skulderstropp
• En myk bæreveske 
• 4 AA-batterier (1,5 volt)
• En skrutrekker med phillipshode
• Et mikro SD-kort 
• 12 ferdiglagede eksempelkort
• Tobii S32 brukerhåndbok
• Klistrelapper med hurtigguide for Tobii S32 (Touch or Scan) som festes bak på S32
• Tobii SymbolMate

 - Tobii SymbolMate programvare på CD-ROM
 - Kom i gang-guide for Tobii SymbolMate

Innledning



Tobii S32 brukerhåndbok

12

Garanti og bruk
Les denne brukerhåndboken nøye før bruk. Garantien er bare gyldig hvis enheten brukes i samsvar med brukerhånd-
boken. Hvis S32-enheten demonteres, blir garantien ugyldig. Hvis S32-enheten brukes på annen måte enn det som er 
beskrevet i denne brukerhåndboken, og hvis denne bruken resulterer i en eller annen personskade, er ikke Tobii Techno-
logy ansvarlig. 

Kundestøtte
Du kan få mer produktinformasjon enn i denne håndboken og mer informasjon om støtteresurser ved å kontakte Tobii-
forhandleren eller Tobii Support (se baksiden av håndboken for telefonnumre, åpningstider og e-postadresser). Du kan 
ellers besøke Tobii-samfunnet på www.mytobiicommunity.com og nettstedet for Tobii assisterende teknologi på www.
tobii.com/assistive_technology.aspx.

Innledning
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Sikkerhet og samsvar
Tobii S32-enheten er testet og oppfyller kravene til å ligge innenfor grensene for en digital enhet i klasse B i henhold til del 
15 av FCC-reglene. Disse grensene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig elektronisk støy i boliginstallasjoner. 
Tobii S32 genererer, bruker og kan sende ut elektromagnetisk energi som kan forårsake skadelig støy for radiokommu-
nikasjon, særlig hvis enheten ikke brukes i samsvar med denne brukerhåndboken. Hvis du merker at radio- eller TV-
signalene påvirkes av støy, slå av Tobii S32-enheten ved å fjerne batteriene. Hvis støyen fortsetter etter at du har satt inn 
batteriene igjen og dermed aktivert enheten, kan du prøve et eller flere av de følgende tiltakene:

• Rett mottakerantennen en annen vei, eller flytt den.
• Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
• Kople utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koplet til.
• Få hjelp av forhandleren eller en radio/TV-tekniker.

Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Tobii Technology, kan gjøre at brukeren mister retten til å benytte utstyret 
i henhold til FCC-reglene.

Tobii S32 er testet og godkjent som medisinsk apparat i klasse 1. Medisinsk elektrisk utstyr som dette krever spesielle 
forsiktighetsregler med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og må derfor installeres og tas i bruk i samsvar 
med informasjonen i denne håndboken. 
Bruk av andre kabler og annet tilbehør enn det som følger med og er integrert i enheten, kan påvirke EMC-ytelsen.

Sikkerhet og samsvar
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Retningslinjer og produsenterklæring - elektromagnetisk stråling 

Tobii S32 (Touch og Scan) er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden 
eller brukeren av Tobii S32 må påse at enheten brukes i et slik miljø.

Strålingstest Godkjent Elektromagnetisk miljø - retningslinjer

RF-stråling (radiofrekvens)
CISPR 11

Gruppe 1

Tobii S32 bruker RF-energi bare for interne funksjoner. 
Derfor er RF-strålingen fra enheten svært lav, og det er 
usannsynlig at den vil skape interferens i elektronisk utstyr 
i nærheten.

RF-stråling
CISPR 11

Klasse B
Tobii S32 er egnet for bruk i alle slags institusjoner, også i 
hjemmemiljøer og miljøer direkte koplet til det offentlige 
lavspente forsyningsnettet som forsyner bygninger som 
brukes til hjemmeformål.Harmonisk stråling

IEC 61000-3-2
Ikke relevant

Spenningssvingninger/flimmerstråling
IEC 61000-3-3

Ikke relevant

I samsvar med spesifikasjonene i tabell 4 av EN 60601-1-2 (2007) er den anbefalte minsteavstanden for stråling fra Tobii 
S32 (Touch og Scan) til annet medisinsk elektrisk utstyr 1 cm.

Sikkerhet og samsvar
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Anbefalt separasjonsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (radiofrekvens) og 
Tobii S32 (Touch og Scan) 

Tobii S32 (Touch og Scan) er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet der forstyrrelser fra RF-stråling kon-
trolleres. Kunden eller brukeren av Tobii S32 (Touch og Scan) kan bidra til å hindre elektromagnetisk interferens ved å 
holde en minsteavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og Tobii S32 (Touch og Scan) 
som anbefalt under, i samsvar med den maksimale utgangseffekten fra kommunikasjonsutstyret.

Nominell maksimal utgangsef-
fekt fra sender

W

Separasjonsavstand i samsvar med senderens frekvens

80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2,5 GHz

0,01 35 mm 7 cm

0,1 11 cm 22 cm

1 35 cm 70 cm

10 1,1 m 2,2 m

100 3,5 m 7 m

Sikkerhet og samsvar
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Retningslinjer og produsenterklæring - elektromagnetisk immunitet 

Det følgende er en beskrivelse av og produsenterklæring om elektromagnetisk immunitet for Tobii S32 (Touch og 
Scan).

Strålingstest Elektromagnetisk immunitet - operativ beskrivelse og samsvars-
beskrivelse

Elektrostatisk utladning
EN 61 000-4-2 (1995) + A1 + A2

Testnivå +/- 2, +/- 4 og +/- 6 kV kontaktutladning og +/- 2, +/- 4 og +/- 8 kV 
luftutladning.
EUT fungerte uten redusert ytelse under testen.
EUT samsvarer med ytelseskriteriene. 

Elektromagnetiske strålingsfelt i fre-
kvensområdet 80 - 2500 MHz
EN 61 000-4-3 (2006)

Testnivå 10 V/m with 80 % AM ved 1 kHz.
EUT fungerte uten redusert ytelse under testen.
EUT samsvarer med ytelseskriteriene. 

Effektfrekvens-magnetfelt
EN 61 000-4-8 (1993) + A1

EUT har ingen deler som er følsomme for magnetfelt. Produktet anses å sam-
svare med standarden uten testing.

Sikkerhet og samsvar
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Retningslinjer og produsenterklæring - elektromagnetisk immunitet 

Det følgende er en beskrivelse av og produsenterklæring om elektromagnetisk immunitet for Tobii S32 (Touch og 
Scan).

Strålingstest Elektromagnetisk immunitet - operativ beskrivelse og samsvars-
beskrivelse

Elektrostatisk utladning
EN 61 000-4-2 (1995) + A1 + A2

Testnivå +/- 2, +/- 4 og +/- 6 kV kontaktutladning og +/- 2, +/- 4 og +/- 8 kV 
luftutladning.
EUT fungerte uten redusert ytelse under testen.
EUT samsvarer med ytelseskriteriene. 

Elektromagnetiske strålingsfelt i fre-
kvensområdet 80 - 2500 MHz
EN 61 000-4-3 (2006)

Testnivå 10 V/m with 80 % AM ved 1 kHz.
EUT fungerte uten redusert ytelse under testen.
EUT samsvarer med ytelseskriteriene. 

Effektfrekvens-magnetfelt
EN 61 000-4-8 (1993) + A1

EUT har ingen deler som er følsomme for magnetfelt. Produktet anses å sam-
svare med standarden uten testing.

Re
tn

in
gs

lin
je

r o
g 

pr
od

us
en

te
rk

læ
rin

g 
- e

le
kt

ro
m

ag
ne

tis
k 

im
m

un
ite

t 
D

et
 fø

lge
nd

e e
r e

n b
es

kr
ive

lse
 av

 o
g p

ro
du

se
nt

er
klæ

rin
g o

m
 e

lek
tro

m
ag

ne
tis

k i
m

m
un

ite
t f

or
 T

ob
ii S

32
 (T

ou
ch

 o
g S

ca
n)

..

Im
m

un
ite

ts
te

st
IE

C
 6

06
01

 te
st

ni
vå

Sa
m

sv
ar

sn
iv

å
El

ek
tr

om
ag

ne
tis

k 
m

ilj
ø 

- r
et

ni
ng

sli
nj

er

RF
-st

rå
lin

g

IE
C 

61
00

0-
4-

3

10
 V

/m

 8
0 M

H
z t

il 2
,5 

G
H

z

3 V
/m

Bæ
rb

ar
t o

g m
ob

ilt 
RF

-k
om

m
un

ika
sjo

ns
ut

st
yr

 m
å i

kk
e 

br
uk

es
 n

ær
m

er
e n

oe
n d

el 
av

 X
X

, in
klu

de
rt

 k
ab

ler
, e

nn
 

de
n a

nb
ef

alt
e s

ep
ar

as
jo

ns
av

st
an

de
n s

om
 e

r b
er

eg
ne

t 
et

te
r d

en
 lig

nin
ge

n s
om

 gj
eld

er
 fo

r s
en

de
re

ns
 fr

ek
ve

ns
.

An
be

fal
t s

ep
ar

as
jo

ns
av

st
an

d

 

 80
 M

H
z t

il 8
00

 M
H

z

 8
00

 M
H

z t
il 2

,5 
G

H
z

de
r “

P”
 e

r d
en

 m
ak

sim
ale

 n
om

ine
lle

 u
tg

an
gs

ef
fek

te
n 

fo
r s

en
de

re
n i

 w
at

t (
W

) i
 h

en
ho

ld 
til

 p
ro

du
se

nt
en

 av
 

se
nd

er
en

 o
g “

d”
 e

r d
en

 an
be

fal
te

 se
pa

ra
sjo

ns
av

st
an

de
n 

i m
et

er
 (m

).

Fe
lts

ty
rk

er
 fr

a f
as

te
 R

F-
se

nd
er

e s
om

 fa
sts

låt
t v

ed
 e

n e
n 

ele
kt

ro
m

ag
ne

tis
k u

nd
er

sø
ke

lse
 av

 st
ed

et
, a  sk

al 
væ

re
 

m
ind

re
 e

nn
 sa

m
sv

ar
sn

ivå
et

 i h
ve

rt
 fr

ek
ve

ns
om

rå
de

. 

In
te

rfe
re

ns
 k

an
 fo

re
ko

m
m

e i
 n

ær
he

te
n a

v u
tst

yr
 

m
er

ke
t m

ed
 fø

lge
nd

e s
ym

bo
l.

M
ER

KN
AD

 1 
Ve

d 
80

 M
H

z o
g 8

00
 M

H
z g

jel
de

r d
et

 h
øy

es
te

 fr
ek

ve
ns

om
rå

de
t.

M
ER

KN
AD

 2 
D

et
 k

an
 h

en
de

 at
 d

iss
e r

et
nin

gs
lin

jen
e i

kk
e g

jel
de

r i
 al

le 
sit

ua
sjo

ne
r. 

Ele
kt

ro
m

ag
ne

tis
k s

pr
ed

nin
g p

åv
irk

es
 av

 
ab

so
rp

sjo
n o

g r
efl

ek
te

re
s f

ra
 st

ru
kt

ur
er

, g
jen

st
an

de
r o

g m
en

ne
sk

er
.

a  Fe
lts

ty
rk

er
 fr

a f
as

te
 se

nd
er

e, 
f.e

ks
. b

as
es

ta
sjo

ne
r f

or
 (m

ob
ile

/tr
åd

lø
se

) r
ad

io
te

lef
on

er
 o

g l
an

dm
ob

ile
 ra

dio
er

, a
m

at
ør

ra
dio

, 
AM

- o
g F

M
-r

ad
io

se
nd

ing
er

 o
g T

V-
se

nd
ing

er
 k

an
 ik

ke
 fo

ru
tsi

s t
eo

re
tis

k m
ed

 n
øy

ak
tig

he
t. 

Fo
r å

 vu
rd

er
e d

e e
lek

tro
m

ag
ne

-
tis

ke
 o

m
giv

els
en

e s
om

 fø
lge

 av
 fa

ste
 R

F-
se

nd
er

e m
å d

et
 o

ve
rv

eie
s å

 fo
re

ta
 e

n e
lek

tro
m

ag
ne

tis
k u

nd
er

sø
ke

lse
 av

 st
ed

et
. 

H
vis

 d
en

 m
ålt

e f
elt

st
yr

ke
n p

å s
te

de
t d

er
 T

ob
ii S

32
 (T

ou
ch

 o
g S

ca
n)

 b
ru

ke
s, 

ov
er

sti
ge

r d
et

 gj
eld

en
de

 o
ve

nn
ev

nt
e n

ivå
et

 fo
r 

RF
-sa

m
sv

ar
, m

å d
et

 o
bs

er
ve

re
s o

m
 T

ob
ii S

32
 (T

ou
ch

 o
g S

ca
n)

 fu
ng

er
er

 n
or

m
alt

. H
vis

 d
et

 o
bs

er
ve

re
s u

no
rm

al 
yt

els
e, 

ka
n 

de
t v

ær
e n

ød
ve

nd
ig 

m
ed

 fl
er

e t
ilt

ak
, f.

ek
s. 

å r
et

te
 an

te
nn

en
 ti

l T
ob

ii S
32

 (T
ou

ch
 o

g S
ca

n)
 i e

n a
nn

en
 re

tn
ing

 e
lle

r å
 fl

yt
te

 
en

he
te

n.

Sikkerhet og samsvar



Tobii S32 brukerhåndbok

18

I henhold til testspesifikasjonene i 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) skal Tobii S32 (Touch og Scan): 
• Ikke være utsatt for komponentsvikt
• Ikke være utsatt for endringer i de programmerbare parameterne
• Ikke utilstiktet bli tilbakestilt til fabrikkinnstillingene
• Ikke sende ut falske alarmer
• Ikke begynne noen form for utilsiktet bruk selv om det ledsages av en alarm

Når det gjelder testspesifikasjonene i 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007), er opphør av eller avbrudd i utilsiktet bruk, selv om 
dette ledsages av en alarm, tillatt i Tobii S32 (Touch og Scan) fordi enheten ikke benyttes til sikkerhetskritiske formål.

Når det gjelder testspesifikasjonene i 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007), gjelder heller ikke feil med en vist numerisk verdi 
som er tilstrekkelig store til å påvirke diagnose eller behandling, for Tobii S32 (Touch og Scan).

For å oppfylle kravene til medisinsk apparat i klasse 1 må datamaskinen som S32 er koplet til via USB-kabelen (til bruk 
sammen med Tobii SymbolMate), oppfylle IEC 60950, og USB-en må ikke kople S32 til datamaskinen når S32 er forbun-
det med en bruker (med brytere, hodetelefoner eller leketøyskontroller).

For å oppfylle kravene til medisinsk apparat i klasse 1 må bryterne som brukes i kombinasjon med S32 Scan, oppfylle 
isolasjonskravene i IEC/EN 60601-1 basert på 15 VDC. De må være såkalte elektrisk flytende brytere (brytere som ikke 
er jordet).

Sikkerhet og samsvar
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For å oppfylle kravene til medisinsk apparat i klasse 1 skal USB-grensesnittporten i S32 brukes som serviceport for å 
gi styringen av enheten til Tobii SymbolMate programvare, som brukes til å styre innstillinger, omformatere SD-kort og 
synkronisere. Den skal ikke benyttes ved vanlig bruk av selve S32-enheten.

Tobii S32 er testet og oppfyller alle spesifikasjonene og standardene som er oppført i avsnittet om tekniske spesifika-
sjoner i denne håndboken -- blant annet standard for medisinske apparater (klasse 1/type B) og standard for leketøyssik-
kerhet. Men for at det skal være trygt å bruke S32-enheten, er det et par sikkerhetsregler som det er viktig å følge:

Advarsler
Ikke skru løs og fjern dekselet til batterikassen hvis ikke du skal skifte batteriene, sette inn SD-kortet eller bruke “broen”. 
AA-batteriene, broen og SD-kortet i kassen kan utgjøre en kvelningsfare.

ADVARSEL: Den medfølgende bærestroppen skal ikke brukes av barn under 3 år. Den kan utgjøre en kvelningsfare. 

Ikke kople Tobii S32 sammen med andre enheter enn de som finnes i pakken, eller de som spesifikt er i samsvar med de 
tekniske spesifikasjonene i brukerhåndboken. Enheter som overstiger den spesifiserte, anbefalte spenningen, kan hvis 
de koples til Tobii S32, forårsake alvorlig skade på enheten og være en fare for brukeren.

Hvis Tobii S32 har vært utsatt for sterkt sollys i lengre tid, må du passe på ikke å bli brent når du tar i enheten igjen.

Sikkerhet og samsvar
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Det er riktignok svært liten, men likevel en mulig, fare for at Tobii S32 skal svikte, og derfor skal man ikke stole på den 
alene som enhet for lydkommunikasjon eller omgivelseskontroll i nødstilfeller og i farlige eller på annen måte viktige 
situasjoner.

Det kan være nødvendig at pleiepersonell (eller andre egnede personer) gir personlig opplæring i de forskjellige bruksfor-
målene for denne enheten til brukere med psykisk funksjonshemming.

Sikkerhet og samsvar
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Lydsikkerhet
Desibelområdet til Tobii S32 er i samsvar med standard for leketøyssikkerhet ved levering. Det leveres en “bro” med 
Tobii S32-enheten, og denne kan brukes inni batterikassen. Hensikten med broen er å overstyre innstillingene for volum-
kontroll i S32 og gi så høy lyd som mulig gjennom høyttalerne. Vær oppmerksom på at når “broen” brukes, kan volumet 
fra enheten overstige det nivået som anbefales i standard for leketøyssikkerhet. Når broen brukes, kan dette produktet 
generere lyder i desibelområder som kan forårsake hørselstap hos personer med normal hørsel, også når de er ekspo-
nert for dem i bare korte perioder. 
Ikke plasser høyttaleren i enheten mot eller svært nær øret i lengre perioder (> 2 sekunder) uansett om broen er på 
plass eller ikke.

“Broen” benyttes på brukerens egen risiko.

Sikkerhet og samsvar
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Bruk disse tiltakene for å beskytte hørselen:
• Begrens tiden med bruk av øre- eller hodetelefoner med høy lyd.
• Ikke skru opp volumet for å stenge ute støy fra omgivelsene.
• Demp volumet på enheten hvis du ikke kan høre at folk snakker i nærheten av deg.

Slik får du et sikkert volumnivå:
1. Sett volumkontrollen på lav styrke.
2. Øk styrken langsomt til du hører lyden behagelig og klart uten forvrengning.

Sikkerhet og samsvar
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1 Enheten
Hovedgrensesnittets funksjoner og porter





Tobii S32
Activity number: 246

Opptak/feil-LED Aktiv LED

IR inn Mikrofon Høyttaler

Modusknapp

Opptaksknapp 

IR-funksjon/USB data-LED

Fingerguide

Kort som er satt inn
(under fingerguiden)

En enkelttast

S32 Touch

USB-grensensitt

IR ut

Feste for bærestroppFeste for bærestropp

Kapittel 1      Enheten
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S32 Scan





Tobii S32
Activity number: 246

Ta opp/feil-LED Aktiv LED
Porter for le-
ketøyskontroll

IR inn Mikrofon Høyttaler

Modusknapp

Port for hodetelefoner

Ta opp-knapp 
Bryterporter

IR-funksjon/USB data-LED

Fingerguide

Kort som er satt inn
(under fingerguiden)

En enkelttast

USB-grensensitt

IR ut

Feste for bærestroppFeste for bærestropp

Kapittel 1      Enheten
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Informasjon om knapper og porter
S32 Touch

Ta opp-knapp ModusknappTopp:

Høyre side:

Venstre side:

IR inn-diode USB-grensesnitt IR ut-dioder

Kapittel 1      Enheten



Tobii S32 brukerhåndbok

26

S32 Scan

Ta opp-knapp Port for hodetelefoner ModusknappTopp:

Høyre side:

Venstre side:

Bryterporter

IR inn-diode USB-grensesnitt IR ut-dioderPorter for leketøyskontroll

Kapittel 1      Enheten
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2 Komme i gang
For å komme i gang med å bruke Tobii S32 må du først sette inn SD-kortet og de medfølgende batteriene. Du kan også 
bruke “broen” hvis du vil ha mulighet for høyere volumer (se Sikkerhet og samsvar > Lydsikkerhet).

Husk at du aldri må åpne batterikassen av noen andre grunner enn å skifte batterier, sette inn SD-kortet eller bruke 
“broen”.

Kapittel 2      Komme i gang
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Første forsøk
Prøv din Tobii S32 for første gang!

Det er ingen På/Av-knapp. Når du har satt inn batteriene og SD-kortet, er Tobii S32 på og klar til å aktiveres.

Når du skal prøve Tobii S32: 
1. Åpne batterikassen (se Komme i gang > Åpne batterikassen).
2. Sette inn SD-kortet (se Komme i gang > Sette inn SD-kortet).
3. Bruk “bro”-alternativet (se Komme i gang > Bruk “broen” (valgfritt)).
4. Sett inn batteriene (se Komme i gang > Sette inn batteriene).
5. Kople til batterikassen igjen (se Komme i gang > Sette inn batteriene). 
6. Sett inn et av de vedlagte eksempelkortene (se Komme i gang > Sette inn kort).
7. Bruk riktig fingerguide på S32 over eksempelkortet (se Komme i gang > Skifte fingerguider).
8. Trykk på en knapp for å aktivere en av de ferdiginnspilte lydene fra eksempelkortene!

Eller:
8. Sett inn en bryter i bryterport I, og trykk på bryteren for å starte den fabrikkinnstilte skannemodusen, trykk 

igjen for å aktivere ønsket tast og en av de ferdiginnspilte lydene fra eksempelkortene!

Kapittel 2      Komme i gang
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Åpne batterikassen
Slik åpnes batterikassen:

1. Bruk en en liten skrutrekker med phillipshode, og 
fjern skruen i dekselet til batterikassen.

2. Fjern dekselet til batterikassen ved å løfte det opp 
og vekk fra enheten.

Kapittel 2      Komme i gang
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Sette inn SD-kortet
Inni batterikassen finner du holderen til SD-kortet, under illustrasjonene for plassering av batteriene. Sett inn SD-kortet 
før du setter inn batteriene.

Slik setter du inn det vedlagte SD-kortet:
1. Ta SD-kortet ut av plastetuiet.
2. Sett SD inn i SD-kortholderen. Påse at kontaktflatene av metall vender opp, dvs. mot deg.
3. Skyv SD-kortet ned til du hører et klikk, og det låses fast (for å få løs SD-kortet trykk ned igjen, og det spretter 

opp).

+

-

AA

+

-

AA

+

-

AA

+

-

AA
1 X SD

+

-

AA

+

-

AA

+

-

AA

+

-

AA
1 X SD
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Bruke “broen” (valgfritt)
Inni batterikassen, til venstre for SD kort-holderen, er det tre stifter, en av dem er synlige. På de to nederste av de tre 
stiftene sitter det en liten, svart plastterning: det er broen. Når den stitter på de to nederste stiftene, som er standardpo-
sisjonen, er den deaktivert. Å bruke broen betyr å flytte den til de to øverste stiftene og aktivere den.

Hensikten med å bruke broen er å overstyre innstillingene for volumkontroll i S32 og gi så høy lyd som mulig gjennom 
høyttalerne. Vær oppmerksom på at når “broen” brukes, kan volumet fra enheten overstige det nivået som anbefales i 
standard for leketøyssikkerhet (se Sikkerhet > Lydsikkerhet for advarsler og mer detaljert informasjon).

Slik brukes broen for å aktivere høyere volum:
1. Løft broen forsiktig opp fra de to nederste stiftene. Påse at du ikke bøyer stiftene.
2. Plasser broen på de to øverste av de tre stiftene. Volumoverstyringen skal nå være aktivert.

Kapittel 2      Komme i gang



Tobii S32 brukerhåndbok

32

+

-

AA

+

-

AA

+

-

AA

+

AA

+

-

AA

+

-

AA +

-

AA

+
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Sette inn batteriene
Slik setter du inn batteriene og batteridekselet på plass igjen:

1. Sett inn fire AA-batterier på beregnet sted. Påse at pluss- og minuspolen vender i den retningen som er angitt i 
batterikassen.

2. Sett på batteridekselet igjen, og fest det med skruen.

+

-

AA

+

-

AA 4 X AA
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Skifte sidedekslene
Slik fjernes sidedekslene: 

1. Hold S32 med fronten opp og med håndtaket vekk fra deg.
2. Grip fatt i toppen på det sidedekselet du ønsker å fjerne (den delen som er nærmest håndtaket på enheten), og 

trekk det mot deg, vekk fra enheten.
3. Når toppen er løs, trekk sidedekselet nedover mot deg for å løsne bunnen (den horisontale delen av “L”-en som 

er sidedekselet).

Kapittel 2      Komme i gang
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Slik setter du på igjen sidedekslene:
1. Hold S32 med fronten opp og med håndtaket vekk fra deg.
2. Trykk bunnen av sidedekselet (den horisontale delen av “L”-en) inn på den nederste siden på S32-enheten. Det 

rektangulære fremspringet nederst på enheten skal gå pent gjennom hullet i sidedekselet. 
3. Trykk resten av sidedekselet rett inn på S32. Det skulle “smette” på plass og sitte godt fast.

Kapittel 2      Komme i gang
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Skifte fingerguider
Slik fjerner du fingerguidene:

1. Plasser S32 på en jevn flate.
2. Grip og klem de to utløserhakene på S32, som befinner seg rett under fingerguiden, for å løsne fingerguiden.
3. Mens du klemmer utløserhakene, løft bunnen av fingerguiden vekk fra S32. Bruk fingerutsparingene på de fire 

innvendige hjørnene på fingerguiden for å få grep.
4. Trekk fingerguiden litt mot deg, og løft den opp og vekk fra S32. 

x2

x4

Kapittel 2      Komme i gang
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For noen kan det være lettere å løsne en hake om gangen, slik at du løsner et av de nederste hjørnene om gangen i stedet 
for begge sammen før fingerguiden løftes opp og vekk.

Slik fester du fingerguidene:
1. Plasser S32 på en jevn flate.
2. Sett en langside av fingerguiden inn i rommet til fingerguiden på S32. Påse at leppen på de to hakene på den siden 

ender rett under rammen.
3. Skyv ned den siden av fingerguiden som er nærmest deg, til du hører et klikk.

Kapittel 2      Komme i gang
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Sette inn kort
Et kort er et stykke vanlig papir eller laminert papir med en strekkode øverst, der det på strategiske steder er trykt sym-
boler som representerer funksjoner. Disse symbolene skal sammenfalle med oppsettet av de forskjellige fingerguidene 
og tasteplasseringene. Bruk enten de vedlagte eksempelkortene til å teste innsettingen eller et annet S32-kort som er 
opprettet og skrevet ut på vanlig papir med programvareprogrammet Tobii SymbolMate.

Slik setter du inn et kort:

1. Fjern fingerguiden som beskrevet.
2. Skyv den horisontale overkanten på kortet 

under rammen på S32 rett under de tre LED-
lampene, og la kortet falle på plass oppå Opp-
settmenyen i det rommet som er beregnet 
for det. Påse at strekkoden vender opp under 
rammen.

3. Bruk fingerguiden som beskrevet.

Kapittel 3      Bruke S32
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3 Bruke S32
Oppsettmenyen

Oppsettmenyen i Tobii S32 er det som brukes til å konfigurere og justere innstillingene på Tobii S32. Oppsettmenyen har 
ulikt utseende avhengig av om du har Tobii S32 Touch eller Tobii S32 Scan.

1 2 3 4 5 6 87 1 2 3 4 5 6 87

Tobii S32 Touch Tobii S32 Scan

Kapittel 3      Bruke S32
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Med denne menyen kan du gjøre enheten personlig og tilpasse den til dine egne behov. Den ses når det ikke er satt noe 
kort eller fingerguide på plass i enheten.

Det er åtte forskjellige nivåer for alle kontroller. Nivået øker ved å trykke på + og minker ved å trykke på -. Når du 
endrer nivå (f.eks. høyttalervolum), kan du se hvilket nivå du er på for øyeblikket i sekvensen fra 1 til 8 med grønne LED-
lamper langs toppen av Oppsettmenyen. Når nivået endres, justeres LED-lampene.

1 2 3 4 5 6 87

Kapittel 3      Bruke S32
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Tobii S32 Touch

Knapper og kontroller — Touch

Kontrollen Trykk tid:
Bruk denne kontrollknap-
pen til å bestemme hvor 
lenge en tast skal trykkes 
for å aktivere lyd- eller IR-
opptaket på den. 

• Med eller uten et kort 
på plass trykk på og hold 
nede Modusknappen mens 
du samtidig trykker på + 
for å øke trykktiden, - for 
å redusere trykktiden.

Volumkontroll høyt-
taler: 
Bruk denne kontrollknap-
pen til å bestemme ønsket 
høyttalervolum for lyden. 

• Med eller uten et kort 
på plass hold nede Modus-
knappen mens du samtidig 
trykker på + for å øke 
volumet, - for å redusere 
volumet.

Kapittel 3      Bruke S32
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Låseknapp for tastaturet:
Denne knappen låser tastaturet på S32 for å unngå utilsik-
tet tastetrykk.

• Med eller uten et kort på plass trykk på og hold nede 
Modusknappen mens du samtidig trykker på knappen Lås 
tastatur for å låse tastaturet. Gjenta prosedyren for å låse 
det opp.

Hvis dette gjøres uten et kort på plass, vil ikke effekten 
merkes før et kort settes inn.
Mens tastaturet er låst, blinker LED-lampen i knappen Lås 
tastatur, og den røde LED-lampen blinker når du prøver å 
trykke på en tast.

Vær oppmerksom på at når du bruker en av disse kontrollene eller knappene, mens du har et kort på plass, må du trykke 
og holde Modusknappen mens du samtidig trykker på tasteområdet på kortet rett over og dekselet der kontrollen eller 
knappen er plassert på Oppsettmenyen.

Modusknappen er den grå knappen på høyre side av Tobii S32, over den røde Ta opp-knappen. 

Kapittel 3      Bruke S32
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Tobii S32 Scan

Oppsettmodus
For å konfigurere og justere knappene og kontrollene i Oppsettmenyen for Tobii S32 Scan, må du først gå inn i Oppsett-
modus.

• Hvis det ikke er noe kort i enheten, hold Modusknappen inne samtidig som du trykker på den grønne pilknappen, 
, for å komme inn i Oppsettmodus.

Hvis det er aktiviteter som avspilles (f.eks. lange lydopptak), kan du ikke komme inn i Oppsettmdous før avspillingen er 
ferdig. Ellers kan du alltid stoppe avspilling av alle aktiviteter ved å trykke på og slippe Modusknappen. Da kan du komme 
inn i Oppsettmodus.

Merk: Det er tre funksjoner som du alltid får tilgang til utenfor Oppsettmodus. Dette gjøres i alle tilfeller ved å trykke på 
og holde Modusknappen mens du samtidig trykker på den aktuelle knappen. Knappene og kontrollene er Høyttalervo-
lum , Hodetelefonvolum og Tastaturlås (se Knapper og kontroller — Scan for mer informasjon).

Kapittel 3      Bruke S32
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Knapper og kontroller — Scan
Oppsettmenyen for Tobii S32 Scan inneholder versjoner av de samme knappene og kontrollene som er beskrevet tidli-
gere for Touch. Men siden tilgangen til knappene og deres funksjoner kan være litt forskjellig på de to modellene, blir de 
beskrevet på nytt for Scan.

Låseknapp for tastaturet:
Denne knappen låser tastaturet på S32 for å unngå utilsik-
tet tastetrykk.

• Med eller uten et kort på plass trykk på og hold nede 
Modusknappen mens du samtidig trykker på knappen Lås 
tastatur for å låse tastaturet. Gjenta prosedyren for å låse 
det opp.

Hvis dette gjøres uten et kort på plass, vil ikke effekten 
merkes før et kort settes inn.
Mens tastaturet er låst, blinker LED-lampen i knappen Lås 
tastatur, og de røde LED-lampene blinker når du prøver å 
trykke på en tast.

Kapittel 3      Bruke S32
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Knapper for å gå inn i 
og ut av Oppsettmo-
dus: 

• Hvis det ikke er noe 
kort i enheten, hold Mo-
dusknappen inne samtidig 
som du trykker på den 
grønne pilknappen for å 
komme inn i Oppsettmo-
dus. For å gå ut av Opp-
settmodus trykker du bare 
på den røde pilknappen.

Kontrollen Trykk tid:
Bruk denne kontrollknap-
pen til å bestemme hvor 
lenge en tast eller bryter 
skal trykkes for å aktivere 
lyd- eller IR-opptaket på 
den.

• Uten noe kort på plass 
og mens du er i Opp-
settmodus, trykk + for 
å øke trykktiden, - for å 
redusere trykktiden.

Kapittel 3      Bruke S32
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Volumkontroll høyt-
taler: 
Bruk denne kontrollknap-
pen til å bestemme ønsket 
høyttalervolum for lyden. 

• Med et kort på plass 
hold nede Modusknappen 
mens du samtidig trykker 
på + for å øke volumet, - 
for å redusere volumet.

• I Oppsettmodus er det 
ikke nødvendig å trykke på 
Modusknappen.

Volumkontroll hodete-
lefoner: 
Bruk denne kontrollknap-
pen til å bestemme ønsket 
volum for lyd til hodete-
lefon. 

• Med et kort på plass 
hold nede Modusknappen 
mens du samtidig trykker 
på + for å øke volumet, - 
for å redusere volumet.

• I Oppsettmodus er det 
ikke nødvendig å trykke på 
Modusknappen.

Kapittel 3      Bruke S32
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Kontroll for skannehas-
tighet: 
Bruk denne kontrollknappen 
for å bestemme hastigheten 
som S32 skanner med mellom 
de forskjellige valgte tastene, 
radene eller kolonnene. Etter 
justering merkes endringen 
etter hvor raskt LED-
lampene går fra en tast, rad 
eller kolonne til den neste. 
Påvirker bare skanning med 
en enkelt bryter. Med to bry-
tere velger du hvordan du går 
mellom radene, kolonnene 
og tastene med en bryter og 
velger (inkludert aktivering) 
med den andre.

• Uten noe kort på plass og 
mens du er i Oppsettmodus, 
trykk på + for å øke skanne-
hastigheten, - for å redusere 
skannehastigheten.

Knapp for enkeltbryter:
• Uten et kort på plass og 
mens du er i Oppsettmo-
dus, trykk på denne knap-
pen for å velge skannemo-
dus med en enkelt bryter. 

Husk å kople til bryte-
ren når du har gått ut av 
Oppsettmodus og satt inn 
et kort.

Knapp for dobbeltbry-
ter:
• Uten et kort på plass og 
mens du er i Oppsettmo-
dus, trykk på denne knap-
pen for å velge skannemo-
dus med to brytere.

Husk å kople til bryterne 
når du har gått ut av Opp-
settmodus og satt inn et 
kort. 
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Modus for Trinnskan-
ning:
• Uten et kort på plass 
og mens du er i Oppsett-
modus, trykk på denne 
knappen for å velge skan-
nemodus som markerer 
en tast om gangen, ved å 
hoppe trinnvis fra en tast 
til den neste og starte i det 
øverste venstre hjørnet 
og flytte deg mot høyre, 
så nedover til den første 
tasten i den andre raden 
når du kommer til slutten 
på første rad osv. 

Det første klikket på en bry-
ter starter trinnskanningen.
Det andre klikket stopper 
skanningen på tasten som 
skal aktiveres (en 2-klikks-
løsning med 1 bryter).

Modus for Skanning av 
rad/kolonne:
• Uten et kort på plass 
og mens du er i Oppsett-
modus, trykk på denne 
knappen for å velge skan-
nemodus som markerer 
en hel rad om gangen ved 
at du starter øverst og går 
nedover. Den markerer 
hver tast i den raden, fra 
venstre til høyre. 

Det første klikket på en bry-
ter starter radskanningen, 
fra øverst til nederst. 
Det andre klikket starter 
kolonneskanningen i den 
valgte raden, fra venstre 
mot høyre.
Det tredje klikket stopper 
skanningen på tasten som 
skal aktiveres (en 3-klikks-
løsning med 1 bryter). 
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Modus for Skanning av 
kolonne/rad:
• Uten et kort på plass og 
mens du er i Oppsettmodus, 
trykk på denne knappen for 
å velge skannemodus som 
markerer en hel kolonne om 
gangen ved at du starter til 
venstre og går til høyre. Den 
markerer da hver tast i den 
valgte kolonnen, fra øverst til 
nederst. 

Det første klikket på en 
bryter starter kolonneskan-
ningen, fra venstre mot høyre. 

Det andre klikket starter 
radskanningen i den valgte ko-
lonnen, fra øverst til nederst.

Det tredje klikket stopper 
skanningen på tasten som skal 
aktiveres (en 3-klikksløsning 
med 1 bryter). 

Modus for Tilfeldig skan-
ning:
• Uten et kort på plass og 
mens du er i Oppsettmo-
dus, trykk på denne knap-
pen for å velge skannemo-
dus som markerer en tast 
om gangen. Her beveger du 
deg tilfeldig rundt mellom 
de forskjellige tastene.

Det første klikket på en 
bryter starter den tilfeldige 
skanningen.
Det andre klikket stopper 
skanningen på tasten som 
skal aktiveres (en 2-klikks-
løsning med 1 bryter).

Når du bruker 2 brytere, er det ingen automatisk 
skanning i noen av modiene. Det betyr at du må 
klikke flere ganger på bryterne. Du bruker en bry-
ter for å gå mellom radene, kolonnene og tastene 
og den andre til å velge med.
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Ta opp
Det er to forskjellige slags opptaksfunksjoner på Tobii S32, både på S32 Touch og S32 Scan: Ta opp lyd for avspilling av lyd 
ved å trykke på en tast, og Ta opp IR-signaler (infrarøde signaler), slik at S32 kan emulere en fjernkontroll og fungere som 
en enhet for omgivelseskontroll.

Ta opp lyd
Ta opp lyd med S32 betyr å ta opp tale eller lyd fra omgivelsene og legge opptaket på en enkelt tast (eller sett med taster) 
på S32 for senere avspilling ved å trykke på den aktuelle tasten.

Et kort med en strekkode opprettet i Tobii SymbolMate, må være på plass under fingerguiden for å ta opp lyd på en tast. 

En “tast” på S32 er rektangelet eller kvadratet som dannes av fingerguiden og symbolet (eller tomrommet) under den, 
som trykkes, eller velges ved skanning med bryter, for å aktivere et opptak (se Enheten > Hovedgrensesnittets 
funksjoner og porter).
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Gjør slik for å ta opp lyd på en tast:

1. Trykk og hold nede Modusknappen.
2. Trykk og hold nede Ta opp-knappen.
3. Slipp opp Modusknappen.
4. Slipp opp Ta opp-knappen.

 Trykk Trykk Slipp SlippModusknapp Ta opp-knapp

Du er nå i Modus for lydopptak, den grønne LED-lampen 
skal lyse, og den røde LED-lampen for opptak skal blinke.
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5. Trykk og hold nede den tasten du vil ta opp lyd på.
6. Snakk eller lag den lyden du vil ta opp. Tasten må holdes nede under hele opptaket.

Når du slipper tasten etter at opptaket er ferdig, vil du umiddelbart høre det lydopptaket du akkurat gjorde.

7. Trykk på Modusknappen igjen for å gå ut av Modus for lydopptak. Den røde LED-lampen slutter å blinke. 

Hvis du velger ikke å gå ut av Modus for lydopptak, kan du enten ta opp igjen lyd på den samme tasten du akkurat tok 
opp på ved å begynne om igjen på trinn 5 (dette spiller over det gamle opptaket og sletter det samtidig), eller du kan 
fortsette å ta opp lyd på hvilken som helst av de andre tastene på tastature hvis du vil.

Du må gå ut av Modus for lydopptak for å trykke, eller klikke med en bryter, på den tasten du akkurat tok opp på og 
høre avspillingen.

Når du tar opp lyd, bør du være maksimalt 10 cm fra mikrofonen for å få best mulig lydkvalitet.
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Ta opp IR
IR eller infrarødt lys er et lysspekter som blant annet brukes til å sende signaler trådløst. Ta opp IR med S32 betyr å ta 
opp IR-signaler for eksempel fra en fjernkontrollenhet og legge opptaket på en tast slik at når den tasten aktiveres senere, 
kan S32 emulere fjernkontrollenheten ved å sende det samme, innspilte signalet som fra den fjernkontrollenheten det ble 
kopiert fra.

Ved å bruke funksjonen Ta opp IR kan S32 benyttes som enhet for omgivelseskontroll og trådløst styre mange ting med 
IR-mottaker, alt fra TV-apparater og videospillere til stereoanlegg, luftkondisjoneringsenheter og enkle IR-leketøy.

Ta opp IR-signal til en tast:

1. Følg samme prosedyre for å trykke og holde nede knapper som beskrevet for å ta opp lyd: Trykk og hold nede 
Modusknappen, trykk og hold nede Ta opp-knappen, slipp opp Modusknappen, slipp opp Ta opp-knappen.

2. Trykk på Ta opp-knappen på nytt.
3. Slipp opp Ta opp-knappen.
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Modusknapp Ta opp-knapp
Trykk Trykk Slipp Slipp

Trykk Slipp

Du er nå i Modus for IR-opptak, og den røde og den gule 
LED-lampen skal blinke sammen.

4. Trykk på og slipp opp den tasten som du vil ta opp IR-signalet på, den grønne LED-lampen (den høyre av de tre 
indikatorene) vil nå lyse opp også, og du hører en 2-tonet lyd.

5. Pek med den IR-genererende enheten, f.eks. fjernkontrollen, på området rundt IR inn-diode øverst på S32.

Husk at du ikke trenger å være voldsomt presis med hensyn til hvor du peker med den IR-genererende enheten så lenge 
det er i nærheten av IR inn-diode. Det er et funksjonsområde på ca. 15° på hver side av IR inn-diode.
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IR inn-diode

Hvis du har bevegelseshemming og det er vanskelig å komme rundt S32 og rette den IR-genererende enheten mot dio-
den, er det god hjelp i å snu S32 180° slik at IR-diodene vender mot deg.

6. Trykk på og hold nede knappen på den IR-genererende enheten som du ønsker å ta opp på S32 (f.eks. På/Av-
knappen på fjernkontrollen til TV-apparatet). Hvis S32 på dette tidspunktet har klart å ta opp IR-signalet, hører 
du straks en tydelig 1-tonet lyd, og den grønne LED-lampen slukkes. 
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Hvis IR-opptaket er mislykket, hører du en lavere, 1-tonet feilmeldingslyd, og den grønne LED-lampen slukkes. Hvis dette 
skjer, gå tilbake til trinn 4, og prøv igjen siden du fremdeles er i Modus for IR-opptak. Hvis ytterligere forsøk på IR-opptak 
mislykkes, undersøk om du retter den IR-genererende enheten mot riktig side øverst på S32 (siden med de to diodene 
og USB-porten), og at du retter enheten mot området rundt IR inn-diode. Du bør også undersøke batteriene i den 
IR-genererende enheten du vil ta opp fra (om den har batterier), for med svake batterier kan det hende du sender ut et 
svakt IR-signal som er vanskelig å oppfatte.

7. Trykk på Modusknappen igjen for å gå ut av Modus for IR-opptak. Den gule og den røde LED-lampen slutter å 
blinke.

Hvis du velger ikke å gå ut av Modus for lR-opptak, kan du enten ta opp et IR-signal igjen på den samme tasten du akkurat 
tok opp på ved å begynne om igjen på trinn 4 (dette spiller over det gamle opptaket og sletter det samtidig), eller du kan 
fortsette å ta opp IR-signaler på hvilken som helst av de andre tastene på tastaturet hvis du vil.

Du må gå ut av Modus for IR-opptak for å trykke, eller klikke med en bryter, på den tasten du akkurat tok opp på for å 
aktivere den.

Som følge av det svært store omfanget av IR-signaler og bruken av dem i ulike IR-genererende enheter, er det mulig at S32 
ikke gjenkjenenr enkelte IR-signaler.
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Avspilling
Avspilling med Tobii S32 betyr å aktivere de innspilte lyd- eller IR-signalene på en tast eller en kombinasjon av taster.
Avspilling av de forskjellige opptakene av lyd- eller IR-signaler med tastene på tastaturet til S32 kan gjøres på flere forskjel-
lige måter, avhengig av om du bruker Tobii S32 Touch eller Tobii S32 Scan.

Tobii S32 Touch

For å spille av opptak av alle typer enten det er lyder eller 
IR-signaler, må du fysisk aktivere en enkelttast på tastatu-
ret.

Trykk tid
Du kan bestemme hvor lenge en tast skal trykkes før den 
spiller av lyden eller IR-signalet som du tidligere har tatt 
opp på den tasten.





Tobii S32
Activity number: 246

Hvor lenge du skal trykke på denne knappen, bestemmes med kontrollen Trykk tid, som finnes på Oppsettmenyen for 
S32, under kortet og fingerguiden (se Bruke S32 > Oppsettmeny > Tobii S32 Touch > Knapper og kontroller - 
Touch for mer spesifikk informasjon om hvordan du skal bruke kontrollen Trykk tid).

Kapittel 3      Bruke S32



Tobii S32 brukerhåndbok

58

Slik spiller du av lyd og IR:

1. Bestem hvor lenge du skal trykke på tasten med kontrollen Trykk tid i Oppsettmenyen (dette trenger ikke å 
gjøres hver gang, og når du finner en tidslengde som passer deg, kan du la det være slik).

2. Sett inn et ferdiginnspilt kort i S32 Touch, enten et av de ferdiglagede eksempelkortene med symboler og opptak 
på, eller et kort som er opprettet i SymbolMate og som du har tatt opp selv (se Produktpleie > Sette inn 
kort om hvordan du setter inn kortet).

3. Når det gjelder de ferdiglagede eksempelkortene, trykk på valgt tast/symbol, og hør på lydopptaket gjennom 
høyttaleren. Når det gjelder ditt eget kort, trykk på tasten som du tok opp lyden på, og hør på opptaket gjennom 
høyttaleren, eller trykk på tasten som du tok opp IR-signalet på, for å sende IR-signalet.

Tobii S32 Scan
For å spille av opptak av alle typer enten det er lyder eller IR-signaler, må du aktivere en enkelttast. Når det gjelder S32 
Scan, kan du aktivere en tast på to forskjellige måter:

1. En enkelttast på tastaturet må trykkes fysisk (akkurat som med S32 Touch).
Eller:

2. En enkelttast på tastaturet må velges ved å skanne med en eller to brytere (det er fire forskjellige skannemetoder 
å velge blant) og deretter aktiveres med å klikke med en bryter (klikke ved å bruke en av de mange brytertypene 
og en av de mange klikkemåtene).
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Touch-metode
Du kan alltid spille av alle slags opptak ved fysisk å trykke på tasten som du har tatt opp lyden eller IR-signalet på. Dette 
gjøres på samme måte som på S32 Touch (se Bruke S32 > Avspilling > Tobii S32 Touch og følg anvisningene som 
står der). Touch-metoden er alltid aktiv, også når du bruker en av skannemetodene med brytere.

Forskjellen i dette tilfellet mellom S32 Scan og S32 Touch består i hvordan du skal få tilgang til kontrollen Trykk tid. Når 
det gjelder S32 Scan, må du først inn i Oppsettmodus for å få tilgang til knappene i Oppsettmenyen, deriblant kontrollen 
Trykk tid. Når du er ferdig med å justere, må du også gå ut av Oppsettmodus (se Bruke S32 > Oppsettmeny > Tobii 
S32 Scan > Oppsettmodus og Bruke S32 > Oppsettmeny > Tobii S32 Scan > Knapper og kontroller -Scan 
> Kontrollen Trykk tid for mer informasjon).

Forhåndshøring med kort trykk
I S32 Scan er det en ekstra funksjon som gjør at du kan “trykke kort” på en tast eller bryter for å aktivere en forhåndshø-
ring av den innspilte lyden gjennom hodetelefonene. 

Denne funksjonen kan brukes for hvis du vil være sikker på hva som kommer til å bli sagt, ved å trykke på en tast før den 
aktiveres og lyden går ut gjennom høyttalerne, der den kan høres av alle i nærheten. 
Slik brukes denne funksjonen:

1. I Oppsettmodus økes Trykk tid med kontrollen Trykk tid til et hvilket som helst nivå høyere enn 1 (se Oppsett-
meny > Tobii S32 Scan > Oppsettmodus og Oppsettmeny > Tobii S32 Scan > Knapper og kontrol-
ler -Scan > Kontrollen Trykk tid for mer informasjon).
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2. Gå ut av Oppsettmodus, og sett inn et kort og bruk en fingerguide (se Produktpleie > Sette inn kort og 
Produktpleie > Skifte fingerguider om hvordan det skal gjøres).

3. Kople til hodetelefoner i Hodetelefonporten, mellom Ta opp-knappen og Modusknappen.
4. Trykk og slipp raskt opp tasten du ønsker å forhåndshøre gjennom hodetelefonene. For å aktivere lydopptaket på 

tasten via høyttalerne trykk på den samme tasten, og hold den nede litt lenger.

Avhengig av de innstillingene du velger, kan det være liten forskjell mellom hvor lenge du trenger å trykke for å aktivere 
forhåndshøring av lyd gjennom hodetelefonene, og hvor lenge du trenger å trykke for å aktivere hovedlydmeldingen. 
Dette kan kreve litt øvelse.

Scan-metoder
S32 har fire forskjellige metoder for å skanne og mulighet for å bruke enten en eller to brytere. Alle brukes til å aktivere 
avspilling av en enkelttast på tastaturet med innspilt lyd eller IR-signal.

For å velge de ulike skannemetodene og for å velge mellom å bruke en eller to brytere må du først gå inn i Oppsettmo-
dus for å få tilgang til de riktige knappene og kontrollene i Oppsettmenyen. Når du foretatt valgene dine, må du gå ut av 
Oppsettmodus før du setter inn kortet ditt, idet du bruker en fingerguide og starter den valgte skannemetoden for å 
aktivere avspilling (se Bruke S32 > Oppsettmeny > Tobii S32 Scan > Oppsettmodus).
For å få informasjon om knappene og kontrollene i Oppsettmenyen som gir deg mulighet til å velge skannemetoder, 
skannehastighet, trykktid og antall brytere, og for å få en beskrivelse av funksjonene til hver av dem se Bruke S32 > 
Oppsettmeny > Tobii S32 Scan > Knapper og kontroller -Scan.
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Gjør slik for å spille av lyd og IR:

1. Gå inn i Oppsettmodus.
2. I Oppsettmenyen bruk kontrollen Trykk tid til å bestemme hvor lenge du skal trykke tasten/bryteren.
3. Velg mellom å skanne med en enkelt bryter med knappen Enkelt bryter og to brytere med knappen Dobbel 

bryter.
 - Hvis du velger å bruke en enkelt bryter, velg hvor raskt du ønsker at skanningen skal foregå mellom tastene, 

radene og kolonnene med kontrollen Skannehastighet. 
 - Hvis du bruker to brytere, bruker du en bryter til å gå mellom taster, rader og kolonner, men du bruker den 

andre bryteren til å velge med (inkludert aktivering). Derfor skjer det ingen automatisk skanning, og det er 
intet behov for å justere kontrollen Skannehastighet. 

4. Velg den skannemetoden du ønsker å bruke: Modus for Trinnskanning, modus for Skanning av kolonne/rad, mo-
dus for Skanning av rad/kolonne eller modus for Tilfeldig skanning.

5. Gå ut av Oppsettmodus.

6. Bruk bryteren eller bryterne til å navigere til den tasten du velger
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Automatisk lyd til hodetelefon
På S32 Scan finnes funksjonen Automatisk lyd til hodetelefon. Denne aktiveres som standard for alle skannemetoder.

Funksjonen Automatisk lyd til hodetelefon lyd likner på Forhåndsvisning med kort trykk ved bruk av Touch-metoden for 
avspilling på S32 Scan (se Bruke S32 > Avspilling > Tobii S32 Scan > Touch-metode > Forhåndshøring med 
kort trykk). Den gjør at du kan få en kort forhåndshøring gjennom hodetelefonene av lyden som er tatt opp på en tast, 
før du aktiverer lydmeldingen på tasten gjennom høyttalerne ved å klikke med bryteren. 

Slik brukes denne funksjonen:

1. I Oppsettmodus bruk en skannemåte (se Bruke S32 > Oppsettmeny > Tobii S32 Scan > Oppsettmodus 
og Bruke S32 > Oppsetmodus > Tobii S32 Scan > Knapper og kontroller -Scan for mer informasjon).
 - I modus for Trinnskanning er Automatisk lyd til hodetelefon alltid aktivert
 - I modus for Skanning av rad/kolonne blir Automatisk lyd til hodetelefon først aktivert etter at du har klikket 

med bryteren første gang for å velge en rad. Dette gjør at du får en automatisk forhåndshøring av hver av de 
forskjellige tastene i den raden du velger.

 - I modus for Skanning av kolonne/rad blir Automatisk lyd til hodetelefon først aktivert etter at du har klikket 
med bryteren første gang for å velge en kolonne. Dette gjør at du får en automatisk forhåndshøring av hver av 
de forskjellige tastene i den kolonnen du velger.

 - I modus for Tilfeldig skanning er Automatisk lyd til hodetelefon alltid aktivert.
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2. Gå ut av Oppsettmodus, og sett inn et kort og bruk en fingerguide (se Produktpleie > Sette inn kort og 
Produktpleie > Skifte fingerguider om hvordan det skal gjøres).

3. Kople til hodetelefoner i Hodetelefonporten, mellom Ta opp-knappen og Modusknappen.
4. Bruk bryteren eller bryterne til å skanne mellom de forskjellige tastene. Du får en kort forhåndshøring gjennom 

hodetelefonene av hver innspilt lyd etter som LED-lampen passerer over en tast som det er innspilt lydmateriale 
på. Klikk med bryteren under eller etter forhåndshøringen for å aktivere den innspilte lyden gjennom høyttaleren. 

Avbryte avspilling eller skanning
Avspilling av alle slag (lyd eller IR) samt skanneprosessen kan når som helst avbrytes ved å trykke på Modusknappen. 
Modusknappen er den grå knappen på høyre side av Tobii S32 (Touch og Scan) over den røde Ta opp-knappen. 
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Aktivitetsnivåer
Et aktivitetsnivå i S32 beskriver hvor mange forskjellige kombinasjoner av opptak (lyd eller IR-signaler) som du kan ta opp 
og lagre på individuelle kort. Hver aktivitet har sin egen individuelle strekkode. 

Det er 192 “frie” aktivitetsnivåer på S32 og 63 “fabrikkinnstilte” aktivitetsnivåer (både på S32 Touch og Scan). Et “fritt” 
nivå er et nivå som er tilgjengelig for alle brukere, og et “fabrikkinnstilt” nivå er et nivå som er forhåndsprogrammert av 
produsenten av enheten (Tobii Technology), og ikke tilgjengelig for sluttbrukeren.

I praksis betyr dette at en bruker kan ta opp en ulik kombinasjon av opptak på 192 forskjellige kort med opptil ca. 60 
timer lyd før aktivitetsnivåminnet til Tobii S32 er fullt.
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Leketøyskontroll (bare S32 Scan)
Tobii S32 Scan har to porter for leketøyskontroll som gjør at du 
kan emulere to separate brytere for å aktivere leketøy som har 
et “leketøysgrensesnitt” med egne aktiveringsmodi: trykk for å 
aktivere, aktiver mens du holder nede, tidsstyrt aktivering eller 
trykk for å starte/igjen for å stoppe. Porter for leketøyskontroll

Leketøyskontrollen er et relé som gjør at du kan slå av eller på det aktuelle leketøyet ved å bruke tilkoplingskabelen 
(som vanligvis leveres med det aktuelle leketøyet), for å overstyre eller gå forbi strømmen som kommer fra batteriene i 
leketøyet.

Se brukerhåndboken om det aktuelle bryteraktiverte leketøyet for informasjon angående fjernkontrollen til leketøyet på 
denne måten.

For spesifikk informasjon om bruk av disse aktiveringsmodiene for leketøyskontrollen til en tast på S32 Scan samt for 
informasjon om å konfigurere portene til leketøyskontrollen se SymbolMate brukerhåndbok.

Bare sett 3,5 mm-pluggen fra leketøyets tilkoplingskabel inn i portene til lektøyskontrollen til Tobii S32. Ikke sett pluggen 
inn i noen av de andre 3,5 mm-portene på S32.
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Kople til en datamaskin

For å kople Tobii S32 (Touch eller Scan) til en datamaskin brukes 
den vedlagte tilkoplingskabelen (mini USB-type B til USB-type A). 

USB-grensensitt
Sett mini-USB-enden inn i USB-grensesnittet til S32 og USB-enden med standardstørrelse inn i datamaskinens USB-
grensesnitt.

Grensesnittet mellom Tobii S32 og en hvilken som helst datamaskin styres av den medfølgende programvaren, Tobii Sym-
bolMate. Se Tobii S32 brukerhåndbok > Tobii SymbolMate og SymbolMate brukerhåndbok for all informa-
sjon angående funksjonene og egenskapene som er tilgjengelige for bruk mellom en Tobii S32 og Tobii SymbolMate.

Kople alle brytere, hodetelefoner og leketøyskontrollkabler fra S32-enheten før den koples til en datamaskin via USB-
grensesnittet. Når den er koplet til via USB, svarer ikke S32-enheten på kommandoer som gis fra selve enheten. Enhets-
styring gjøres via Tobii SymbolMate.
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4 Tobii SymbolMate
Tobii SymbolMate er den medfølgende programvaren som brukes 
for å opprette kortene til Tobii S32 (Touch og Scan). 
Tobii SymbolMate inkluderer maler for alle de ulike layoutene for 
fingerguide samt en automatisk funksjon for å generere strekko-
der for S32.

I Tobii SymbolMate har du full tilgang til hele symbolbiblioteket 
SymbolStix© for å opprette symbolbaserte kort og aktiviteter til 
S32.

Det er også via Tobii SymbolMate (fra SymbolMate versjon 1.1 og 
senere) at du kan konfigurere noen avanserte funksjoner i S32. 
Funksjoner som Kombinasjonstaster (kommer snart som gratis 
programvareoppdatering), Tastgruppering og Funksjonskø (se To-
bii S32 brukerhåndbok > Eksempelkort for mer informasjon 
om disse funksjonene og for eksempler).
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Med Tobii SymbolMate kan du også sikkerhetskopiere lyd- og IR-filene som du har tatt opp med S32, gjenopprette 
fabrikkinnstillingene til S32 og opprette og lagre aktiviteter for flere S32-brukere.

Se Tobii SymbolMate komme i gang-guide (versjon 1.1 eller senere) og Tobii SymbolMate brukerhåndbok 
(versjon 1.1 eller senere) for mer informasjon om hvordan du kan bruke Tobii SymbolMate sammen med Tobii S32. 
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5 Eksempelkort
Det følger 12 eksempelkort med S32, og på disse er det ferdigtrykte symboler og ferdiginnspilte lydsnutter. Det er to 
eksempelkort for hver fingerguide for layout eller knappekonfigurasjon: 1, 2, 4, 8, 16 og 32.
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Hensikten med eksempelkortene er å gi deg mulighet til å bli kjent med Tobii S32 rett fra esken og gi deg en forhådsvis-
ning av noen av de forskjellige mulighetene du har ved bruk av S32 i kombinasjon med Tobii SymbolMate (se Tobii S32 
brukerhåndbok > Tobii SymbolMate).

Fire eksempelkort som du kanskje har lyst til å se nærmere på, er eksempelkortene med aktivitetsnummer 245, 253, 255 
og 256.
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Aktivitetsnummer 245

Dette eksempelkortet bruker en funksjon som er tilgjen-
gelig via Tobii SymbolMate, og som heter Tastgruppering.

Når du har satt inn eksempelkortet, hører du at når du 
trykker på hver av froskene eller paddene i den samme 
scenen, vil de som ser like ut, ha samme lyd. 

Funksjonen Tastgruppering gjør at du kan ta opp en enkelt 
lydfil på en tast og forbinde ulike taster rundt på tastaturet 
med lydfilen på den første tasten. 

Dette sparer tid siden det betyr at du bare trenger å legge 
eller ta opp den ønskede lydfilen en gang på en tast, mens 
den gjøres tilgjengelig for mange andre taster.
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Aktivitetsnummer 253 og 255

Disse eksempelkortene bruker en funksjon som er tilgjengelig via Tobii SymbolMate, og som heter Kombinasjonstaster. 
Ved å bruke funksjonen Kombinasjonstaster kan du ta opp eller laste ned mer enn en lydfil på en enkelt tast. Dessuten 
gjør funksjonen at du kan bruke en annen tast i kombinasjon med den første til å bestemme hvilket av opptakene du skal 
spille av fra den første tasten.

Bruk av flagg og språk er en flott måte å illustrere denne funksjonen på, slik som vi har gjort med de to eksempelkortene 
over. 

Funksjonen 
Kombina-
sjonstaster 

kommer snart
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Sett inn eksempelkortet med aktivitetsnummer 253 for eksempel. Du ser at når du trykker på bildene av bare dyrene, 
hører du lyden fra hver av dyrene: Hunden bjeffer, hanen galer osv. Med hvis du først trykker på et flagg og så trykker på 
bildet av et dyr, hører du navnet på dyret på det språket du velger (representert av nasjonalflaggene: USAs og Storbritan-
nias flagg for engelsk, det svenske flagget for svensk osv.).

Det samme er tilfellet med eksempelkortet med aktivitetsnummer 255. Men når det gjelder dette kortet, har alle tastene 
et lydopptak på engelsk som standard. Trykk på det meksikanske flagget øverst i venstre hjørne før du trykker på en tast, 
og opptaket for symbolet kommer på spansk i stedet.
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Aktivitetsnummer 256

Dette eksempelkortet bruker en funksjon som er tilgjen-
gelig via Tobii SymbolMate, og som heter Funksjonskø 
(Funksjonskø finnes også på eksempelkortet med aktivi-
tetsnummer 255).
Etter at eksempelkortet er satt inn, forsøk å trykke på 
to taster på rad, rygg mot rygg. Lydmeldingene for hver 
tast settes i kø og spilles av etter hverandre uten at du må 
trykke inn den andre tasten igjen etter at opptaket på den 
første tasten er ferdig.
På dette kortet er Funksjonskøen bare innstilt på 2-tast-
skø (den lager bare kø og spiller av to lydopptak etter 
hverandre), men med SymbolMate kan du stille inn antallet 
mellom 1 og 6 for alle individuelle paneler der 1 er stan-
dardinnstilling. 

Resten av eksempelkortene gir eksempler på forskjellige slags kort som kan lages med Tobii SymbolMate til mange formål 
og bruksområder. 
Ingen av opptakene på eksempelkortene er låst. Dette betyr at du kan ta opp over alle sammen hvis du vil. Vær imidlertid 
oppmerksom på at når du har tatt opp over en tast på et eksempelkort, slettes opptaket fra minnet til S32. 
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Erstatte og gjenopprette eksempelkort
PageSetCentral
Hvis du har gjort endringer i eksempelkortene og ønsker å erstatte originalene, kan du laste ned erstatninger fra Tobiis 
nettsted for sidedeling, PageSetCentral, på www.pagesetcentral.com. 

Tobii SymbolMate
Med Tobii SymbolMate kan du gjenopprette hele S32 til fabrikkinnstillingene (slette alt og erstatte opptakene på eksem-
pelkortene), eller du kan gjenopprette bare opptakene av eksempelkortene uten å påvirke de andre opptakene dine. 

Bruk vinduet Enhetsinnstillinger for Tobii S32 i Tobii SymbolMate (versjon 1.1 og senere) med tilgang via innstillingsi-
konet, . Se Tobii SymbolMate komme i gang-guide (versjon 1.1 eller senere) og Tobii SymbolMate bruker-
håndbok (versjon 1.1 eller senere) for mer detaljerte instruksjoner.
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6 Produktpleie
Temperatur og luftfuktighet
Generell bruk
Tobii S32 trives best under tørre forhold ved romtemperatur. Det anbefalte temperaturområdet og de anbefalte verdiene 
for luftfuktighet for enheten er som følger:

• Temperatur: 0 °C til 40 °C
• Luftfuktighet: Maks. 70 % (ingen kondens på enheten)

Transport og lagring
Når det gjelder transport og lagring, er det anbefalte temperaturområdet og den anbefalte verdien for luftfuktighet for 
enheten som følger:

• Temperatur: -20 °C til 70 °C
• Luftfuktighet: Maks. 70 % (ingen kondens på enheten)
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Tobii S32 er ikke vanntett eller vannavvisende. Enheten skal ikke oppbevares på steder der det er høy luftfuktighet eller 
vått. Ikke senk enheten ned i vann eller andre væsker. Ikke søl væske på enheten.

Rengjøring
Tobii S32 og tilbehøret til den kan rengjøres med en fuktig klut. Ikke bruk etsende vaskemidler av noe slag. Søl og smuss 
må tørkes av umiddelbart.

Det anbefales at enheten rengjøres en gang i måneden.

Oppbevar enheten i den vesken som er levert for å beskytte den.

Kort og fingerguider
Kortene bør lamineres for å beskyttes og ellers oppbevares i plastomslag eller -mappe.

Fingerguidene kan vaskes i oppvaskmaskin.

En av fingerguidene bør alltid plasseres i stilling på S32 for å beskytte området under rammen mot støv.
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Batterier
Tobii S32 bruker fire AA-batterier, hver på 1,5 volt. Når batteriene skal skiftes, skal det alltid brukes nye batterier. Hvis 
du blander gamle og nye batterier, kan det påvirke ytelsen til enheten.
Noen litium-ione-batterier i AA-størrelse gir en spenning på opptil 3,5 volt. Dette kan være skadelig for S32-enheten. 
Bare bruk AA-batterier som gir 1,5 volt (spennigen er vanligvis trykket på batteriet).

Hvis du ønsker å bruke oppladbare batterier i S32-enheten, må du påse at de alltid er ladet i samsvar med de ladeanvisnin-
gene som følger med batteriene.

Selvutladingen for oppladbare batterier er høyere enn for standard, ikke-oppladbare batterier (de mister effekt og utlades 
raskere enn standardbatterier). Dette betyr at du må lade dem regelmessig, oftere enn du må skifte ut ikke-oppladbare 
batterier.

Som følge av svært effektiv energibruk i S32 og avhengig av batterikvalitet og produsent kan batteriene vare i flere måne-
der. Påse at du skifter ut batteriene når de er utladet. Hvis du lar gamle batterier stå i enheten, kan det føre til korrosjon 
og lekkasje og skade enheten.

Følg de lokale forskriftene for fjerning av batterier.
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Fjerning av S32
Ikke kast en utbrukt Tobii S32-enhet i husholdnings- eller kontoravfallet. Følg de lokale forskriftene for fjerning av elek-
trisk og elektronisk avfall.
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7 Feilsøking
Når jeg trykker på tastene, blir ikke opptaket spilt av.

Har du satt inn batteriene og SD-kortet i henhold til anvisningene i kapittelet Komme i gang? Hvis du har gjort det, 
kan dette være årsakene:

1. Tastaturet kan være låst. 
Med eller uten kortet satt inn hold nede Modusknappen, og trykk på knappen Tastaturlås på Oppsettmenyen for å 
låse opp. Hvis det er satt inn et kort, og du ikke ser Oppsettmenyen, hold Modusknappen nede, trykk på det nedre 
venstre hjørnet av kortet, med tasten plassert over knappen Tastaturlås (se Bruke S32 > Oppsettmeny).
 

2. Trykk tid for S32 kan være innstilt ganske høyt, og du trykker ikke på tasten lenge nok.

Hold tasten nede i ca. 10 sekunder, og se om opptaket avspilles gjennom høyttaleren. 

I Tobii S32 Scan er det en funksjon som gjør at du kan kontrollere Trykk tid (hvor lenge en tast eller bryter må tryk-
kes før opptaket avspilles gjennom høyttaleren eller aktiveres gjennom IR-diodene).
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Lydopptaket spilles faktisk av, men gjennom hodetelefonene som Forhåndshøring med kort trykk (se Bruke S32 > 
Avspilling > Tobii S32 Scan > Forhåndshøring med kort trykk).

Gå inn i Oppsettmenyen og reduser Trykk tid til 1 med kontrollen Trykk tid hvis du ønsker lyden avspilt gjennom 
høyttaleren umiddelbart ved trykking uten Forhåndshøring med kort trykk gjennom hodetelefonene (se Bruke S32 
> Oppsettmeny > Tobii S32 Scan > Knapper og kontroller-Scan).

3. Er S32 koplet til en datamaskin via USB-kabelen? 
Ingen taster kan aktiveres ved å bruke enheten når du er koplet til en datamaskin. All kontroll utføres via den medføl-
gende programvaren Tobii SymbolMate (se Tobii SymbolMate).

4. Undersøk for å være sikker på at volumet ikke er for lavt til å høres. 
Øk volumet (se Bruke S32 > Oppsettmeny).

Når jeg trykker på en bryter etter å ha satt den inn i bryterporten, spilles ikke opptaket av, men skan-
ning fortsetter når jeg slipper opp bryteren.

1. Trykk tid er sannsynligvis innstilt ganske høyt, og du trykker ikke på bryteren lenge nok.
Hold bryteren nede i ca. 10 sekunder, og se om skannevalget aktiveres eller om opptaket avspilles gjennom høyttale-
ren.
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I Tobii S32 Scan er det en funksjon som gjør at du kan kontrollere Trykk tid (hvor lenge en tast eller bryter må tryk-
kes før opptaket avspilles gjennom høyttaleren eller aktiveres gjennom IR). 

Gå inn i Oppsettmenyen og reduser Trykk tid til 1 med kontrollen Trykk tid hvis du ønsker at skannevalget skal 
aktiveres umiddelbart ved trykk (se Bruke S32 > Oppsettmeny > Tobii S32 Scan > Knapper og kontroller-
Scan).

2. Er S32 koplet til en datamaskin via USB-kabelen? 
Ingen taster kan aktiveres ved å bruke enheten når du er koplet til en datamaskin. All kontroll utføres via den medføl-
gende programvaren Tobii SymbolMate (se Tobii SymbolMate).

Hvor ble det av opptaket mitt? Jeg gjorde akkurat et lydopptak, men når jeg prøver å høre på det, er det 
ingenting der!

Du har sannsynligvis ikke trykket på Modusknappen etter at opptaket var ferdig. Når du har gjort et opptak på en 
tast i Modus for lydopptak, må du trykke på Modusknappen for å gå ut av Modus for lydopptak før du kan trykke (el-
ler klikke med bryteren) på tasten for å aktivere opptaket. 

Hvis du akkurat har gjort opptaket og fremdeles befinner deg i Modus for lydopptak og trykker på den samme tasten 
igjen for å prøve å høre på opptaket, vil du spille over det første opptaket med et kort opptak av ingenting.
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For å erstatte et dårlig opptak før du går ut av Modus for lydopptak, er det slik det skjer. Og du kan alltid ta opp på en 
annen tast før du går ut av Modus for lydopptak uten å påvirke det første opptaket.

Bare husk å trykke på Modusknappen når du er ferdig med opptakene dine. Da blir de lagret og kan aktiveres (se 
Bruke S32 > Ta opp).

Jeg klarer ikke å få stanset avspilling av opptaket.

Avspilling av alle slag (lyd eller IR) samt skanneprosessen kan når som helst stanses ved å trykke på Modusknappen (se 
Bruke S32 > Avspilling > Avbryte avspilling eller skanning).

Lydkvaliteten på opptaket mitt er ikke så god.

Hvis lydkvaliteten på opptaket ikke er så god, kan det hende du var for langt fra mikrofonen da du gjorde opptaket. 

Prøv igjen, og pass på at du ikke er over 10 cm fra mikrofonen denne gangen.
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Jeg har gjort opptak på og spilt over eksempelkortene. Kan jeg gjenopprette de opprinnelige opptakene?

Eksempelkortene kan erstattes eller gjenopprettes både via Tobiis nettsted for paneler, PageSetCentral, og ved hjelp 
av den medfølgende programvaren, Tobii Symbolmate (se Eksempelkort > Erstatte og gjenopprette eksem-
pelkort).

Jeg har prøvd alt, og det ser rett og slett ut til at S32 ikke fungerer som den skal.

Har du lest denne brukerhåndboken nøye nok? Det er mange spesielle funksjoner her som er opprettet for visse 
typer av brukere, og disse funksjonene er av en slik art at det kan se ut som om det er noe feil med enheten. Gå til de 
aktuelle avsnittene i brukerhåndboken og se her i avsnittet om feilsøking.

Hvis ingenting lykkes, kan du gjøre følgende før du kontakter forhandleren: Prøv å fjerne et av batteriene (slik at enhe-
ten slås helt av), og vent noen minutter før du setter det inn igjen. Dermed startes enheten på nytt, og dette kan løse 
problemet ditt. Ingenting av det du har lagret, går tapt.

Se Innledning > Kundestøtte og baksiden av håndboken for å finne informasjon om kundestøtte i ditt område. Vær 
vennlig å snakke med forhandleren før du kontakter Tobii Support.
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Spesifikasjoner
Funksjoner og egenskaper

S32 Touch
USB-port
Kontrollen Trykk tid
Høyttalervolum

Kontroll
Omgivelseskontroll
Tastaturlås
Ta opp lyd
Ta opp IR-signaler
Avspilling av lyd
Avspilling av IR

Intelligent kort-ID
Kombinasjonstaster 

(kommer snart)*
Tastgruppering*
Tidsstyrte funksjoner*
Funksjonskø*
På/Av-funksjoner*
Aktiver mens du 
holder*

S32 Scan
Port for lyd til hodetelefoner
Porter for leketøyskontroll
Bryterporter
USB-port
Omgivelseskontroll
Kontrollen Trykk tid
Volumkontroll høyttaler
Volumkontroll hodetelefoner
Kontroll for skannehastighet
Knapp for enkeltbryter
Knapp for dobbeltbryter
Modus for Trinnskanning
Modus for Skanning av rad/kolonne

Modus for Skanning av kolonne/rad
Modus for Tilfeldig skanning
Tastaturlås
Ta opp lyd
Ta opp IR-signaler
Avspilling av lyd
Avspilling av IR
Intelligent kort-ID
Kombinasjonstaster (kommer 
snart)*
Tastgruppering*
Tidsstyrte funksjoner*
Funksjonskø*
På/Av-funksjoner*
Aktiver mens du holder*

Funksjoner og egenskaper som følges av en stjerne (*), er bare 
tilgjengelige gjennom kombinert bruk av Tobii S32 og Symbol-
Mate (versjon 1.1 og senere).
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Tekniske spesifikasjoner
Fingerguider Tastelayout 1, 2, 4, 8, 16, 32

Mål (B x H x D)
31 cm x 24,8 cm x 3 cm

(~12,2 in x 9,8 in x 1,2 in)

Vekt (med batterier og fingerguide) 840 g

Høyttalere 1 mono

Mikrofon 1

Optimal opptaksavstand < 15 cm

Batterier 4 AA-batterier

Batterilevetid (avhengig av batteriprodusenten) Måneder 

Opptak ~ 60 timer

Aktivitetsnivåer 192 frie nivåer / 63 fabrikkinnstilte nivåer

Identifikasjon av aktivitetsnivå Strekkode på kort, strekkodeleser på S32

Kort (B x H): Kan skrives ut av SymbolMate på A4-papir 
med merkede linjer.

27,0 cm x 16,4 cm

(~10,6 in x 6,4 in)

Omgivelseskontroll IR (infrarødt) gjennom Tirda™-krets
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SD-kort 2 GB

Port (S32 Touch) 1 x mini USB-port type B

Porter (S32 Scan)

1 x mini USB-port type B
1 x 3,5 mm hodetelefonport

2 x 3,5 mm porter for leketøyskontroll
2 x 3,5 mm bryterporter

Inngangsmetode (S32 Touch) Touch-tastatur

Inngangsmetode (S32 Scan)

Touch-tastatur

Automatisk skanning (1 bryter)

Trinnskanning (2 brytere)

Skannemønstre (S32 Scan) Lineær, rad/kolonne, kolonne/rad, tilfeldig

Skannehastighet (S32 Scan) 8 hastigheter

Montering 75 mm x 75 mm VESA-Mount klar

Leketøyskontroll (maks. spesifikasjoner) 24 V / 500 mA

Sidedeksel 4 (svarte, blå, grønne, røde)
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Samsvar

Medical Device Standard (Class 1/Type B) (standard 
for medisinske apparater (klasse 1/type B)

US Standard Consumer Safety Specification on 
Toy Safety ASTM F963-08 /Toy Safety Standard 

(SS-EN 71-1:2005+A6:2008) (amerikansk standard 
for forbrukersikkerhet for leketøyssikkerhet ASTM 

F963-08 /standard for leketøyssikkerhet (SS-EN 71-
1:2005+A6:2008)

US Federal Hazardous Substances Act 16 CFR 
1500.44 (amerikansk føderal lov om farlige stoffer, lov 

16 CFR 1500.44)

CPSC 16CFR 1303 Lead in Coatings (CPSC 16CFR 
1303 bly i maling og lakk)

RoHS Compliant (samsvar med bestemmelsen om 
restriksjoner på bruk av farlige stoffer i elektrisk og 

elektronisk utstyr) 

Class B Digital Device/ FCC Part 15 (digitalt apparat i 
klasse B / det føderale kommunikasjonsutvalget del 15)
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